S700

Ontdek uw vrijheid met de betrouwbare en veelzijdige scootmobielen van
STERLING. Met de goede rijprestaties en het uitstekende comfort heeft u
genoeg reden om er op uit te gaan.
De S700 heeft uitstekende rijprestaties. Deze krachtpatser neemt obstakels tot en
met 10 cm en heeft een maximale snelheid van 15 km/u.
Met de S700 hoeft u niet stil te zitten, de 75 Ah accu’s zijn standaard inbegrepen en
zorgen voor kilometerslang plezier. U bent ook verzekerd van een soepele en
comfortabele rit door het geavanceerde veersysteem, waardoor obstakels zonder
problemen genomen kunnen worden.

Veiligheid als standaard. De S-700 is rondom voorzien van LED-verlichting, niet alleen de koplamp maar ook
richtingaanwijzers en achterlichten met geïntegreerde remlichten. Het waterdichte bedieningspaneel heeft
soft-touch knoppen, een regelbare snelheidsknop, LED accu-indicator en een claxon. Met de wig-wag hand/
duim bediening heeft u een goede controle en voelt rijden heel natuurlijk.
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KRACHT EN COMFORTABEL
De S-700 biedt een geavanceerde
zitoplossing, die comfort naar het
hoogste niveau tilt. Van de
verstelbare zithoogte, zitdiepte en
rughoek tot opklapbare armsteunen die in breedte, in hoek en
in diepte verstelbaar zijn ontworpen voor uw comfort.

Standaard meegeleverd:
• 75 A accu‘s
• 8 A acculader
• 2 achteruitkijkspiegels
• Positioneringsgordel
• Hoofdsteun
• Ruime boodschappenmand
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TECHNISCHE SPECIFICATIES
S-700
Type:

4-wiel

Actieradius (ISO 7176-4):

35 km*

Kleur:

Timeless Black (12 km/u) of Urban Grey (15 km/u)

Actieradius (maximale potentie):

55 km*

Totale lengte:

1500 mm

Accu‘s:

75 Ah (2x)

Totale breedte:

670 mm

Acculader

8A

Zitdiepte stoel:

490 mm

Maximale hellingshoek:

10° bij 160 kg

Zitbreedte stoel:

490 mm

Draaicirkel:

2200 mm

Zithoogte vanaf plateau:

450 - 500 mm

Maximaal vermogen:

2700 Watt

Rughoekverstelling:

ja

Totale gewicht exclusief accu‘s:

96,8 kg

Stoelverstelling (horizontaal):

ja

Totale gewicht inclusief accu‘s:

146 kg

Maximale snelheid:

12 of 15 km/u

Maximale gebruikersgewicht:

160 kg

Voor meer informatie over de specificaties, opties en accessoires verwijzen wij U naar het orderformulier.
Alle informatie is onder voorbehoud van typefouten, technische wijzigingen en kunnen veranderd worden zonder mededeling.
* De actieradius is berekend onder testcondities. Gebruikersgewicht, ondergronden, weersomstandigheden en type accu’s kunnen de maximale actieradius beïnvloeden.
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